
Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge 

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 16. desember 2017 

Referat fra juleavslutningen 15. desember 2017. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 

Fremmøtte: 20+12+1=33 
Tilstede: Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg , Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal,  
John Koppang, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen,  
Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Bjørn Øvergård. 
Forfall: Christian Andersen, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Knut Grindalen, Odd F. Korsæth, Arne K. Pedersen, Bjørn C. 
Risberg, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Lars Øverby. 
Ledsagere: Ingrid Haugen, Unni Langeid, Torill Hald Oftebro, Inger Oliv Murud, Inger Helene Nersveen, Gunvor Rustad, 
Mary Susan Rustad, Snøfrid Schjølberg, Elisabeth Schrøder, Else Sigstad, Magni Skullerud, Anne Lise Øvergård. 
Gjest: Liv Nordby 

 

Grethe ønsket velkommen til et veldig flott dekket festbord denne kvelden. På menyen sto det nydelig 
julemat, med ribbe, pølse, surkål med «nogo attåt», og det var valgfritt riskrem eller multekrem til 
dessert.   
President Asbjørn omtalte de av klubbens medlemmer som på grunn av sykdom eller andre grunner 
ikke kunne delta på denne tilstelningen. Varme tanker gikk til dem! Han ønsket Arne Johan spesielt 
velkommen, etter at han tidligere i høst måtte amputere en fot. Arne Johan ble så tildelt LEGION OF 
HONOR for 30 års medlemskap i klubben – samtidig som han også mottok gratulasjoner på sin 68-års 
bursdag!  
Kveldens andre høydepunkt var utdeling av to Øien-medaljer. Den første ble tildelt Snorri for hans 
mangeårige og trofaste innsats for klubben. Hans fremragende innsats som leder og medlem av både 
byggekomite og grillkomite ble fremhevet. En vel fortjent utmerkelse! 
Den andre Øien-medaljen gikk til Harald, også det for mangeårige og trofaste innsats for klubben. Han 
er en mann som brenner for klubben, han har vært president i flere perioder og han er for tiden 
viseguvernør. Også det en meget fortjent utmerkelse! 
Bjørnar takket Kiwanis for økonomisk støtte til Elverum Unified Fotball i året som gikk. Han 
understreket det gode samarbeidet mellom Unified og vår klubb. Takket være dette samarbeidet har 
mange fått et bedre liv! 
Falk framførte en stor takk til Kiwanis fra alle de som er involvert i prosjektene deres i Albania. I mai 
2018 avslutter Kiwanis sin rolle i disse prosjektene, men de vil bli videreført av Norsk Nødhjelp.  
Det vil da komme en invitasjon til å bli med til Albania for å oppleve hjelpearbeidet på nært hold! 
Så var det tid for presidentskifte. Asbjørn har fungert som president i tre måneder lengre enn hans 
egentlige presidentperiode. Nå ble presidentens kjede høytidelig overrakt Bjørnar. 
Underveis denne kvelden bidro Helge med noen juletoner på trekkspill, mens Gunvor sang en engelsk 
julemelodi; I kong Davids by.  
Det hele ble avrundet med et gratislotteri med mange fine gevinster og mange glade vinnere! 
Helt til slutt ble så Prøysens Julekveldsvisa sunget som allsang. 
Nok en gang har fest- og huskomiteen gitt oss en veldig trivelig kveld! De fortjener en stor takk! 

 

 

    
Helge Rustad 
referent 


